
 
 
 

Sikker og nem adgangskontrol med fjernbetjent trafiklys 

Et crowd managment system giver dig nem kontrol 

med adgangen til din butik eller klinik og gør det 

muligt for dine kunder at holde ”social afstand”  

Systemet viser kunderne, der ankommer til din butik 

eller bygning, om det er sikkert at komme ind under 

hensyntagen til antallet af personer, der allerede er 

inde. 

Grønt lys – sikkert at komme ind 

Crowd managment systemet består af et 

trådløst styret trafiklys med rødt og grønt 

lys installeret uden for indgangen. Signa-

let styres af personalet inden fra butikken 

som via en trådløs kontaktboks skifter lys 

mellem rød og grøn. På et medfølgende 

indikatorboard kan der skrives forklaren-

de tekst som fx ”Vent venligst” eller 

”Velkommen indenfor” 



 

 
Crowd management gjort hurtig, enkel og utvetydig 

Regeringen og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man opretholder en sikker 

"social afstand" på 2 m mellem personer. Dette kræver en vis grad af organi-

sering af kunder, der kommer ind i butikken. Signaleproducenten WERMA 

har i samarbejde med deres danske agent ROBOTECH A/S udviklet en  

enkel løsning, der er nem at installere med sit trådløse SignalSET, som den 

optimale løsning til crowd management og adgangskontrol. 

 

Nettopris for komplet sæt trådløst køsystem til 230VAC tilslutning DKK 4.250,- 

Nettopris for samme men incl kit til USB-powerbank tilslutning (Excl. Powerbank) DKK 4.835,- 

 

For spørgsmål eller bestilling ring eller skriv direkte til produktspecialist  

Brian Ziegler på tlf 60208040 / bz@robotech.dk 

 
ROBOTECH A/S 
Blokken 31 
3460 Birkerød 
Tlf: 45903400 
info@robotech.dk 
www.robotech.dk 

Klar til øjeblikkelig brug med  

"plug and play" 

 

Systemet er meget nemt og hurtigt at 

installere. Der skal ikke trækkes kab-

ler og det kræver ikke brug af tekni-

ker. Indenfor tilsluttes betjenings-

boxen til stikkontakt og den forbinder 

sig automatisk trådløst til trafiklyset 

uden for. Trafiklyset udenfor skal lige-

ledes tilsluttes en stikkontakt, men 

hvis det ikke er muligt kan det for-

synes af en USB powerbank  

Et nyt simpelt trådløst kø-styringssystem med trafiklys 

Corona pandemien har bragt os alle i en usædvanlig situation. Vores hverdag er 

blevet ændret på så mange forskellige måder, og vi står dagligt overfor nye ud-

fordringer. Den højeste prioritet må være vores kunders sundhed og sikkerhed. 


